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Evropský testovací týden je 
kampaň probíhající v mnoha 
státech Evropy, jejímž hlavním 
cílem je zpřístupnit bezplatné 
testování na HIV infekci a od 
minulého roku rovněž na 
žloutenku typu B a C, a tím 
předejít pozdnímu odhalení 
infekce. V letošním čtvrtém 
ročníku budou probíhat akce 
spojené s testováním po celé 
České republice. Akce budou 
probíhat od pátku 18. do 27. 
listopadu 2016. Budou tak 
předcházet 1. prosinci, kdy si 
připomínáme Světový den boje 
proti AIDS. Akce je určena 
široké veřejnosti. Nechat 
otestovat se může každý, kdo 
byl v minulosti vystaven riziku 
infekce HIV. V České republice 

dochází každoročně k vzestupu infekce HIV a včasné odhalení nemoci umožňuje podstoupit 
léčbu, která dokáže zajistit kvalitní život. Zastřešující organizací kampaně je Státní zdravotní 
ústav. V loňském roce se do kampaně zapojilo celkem 417 účastníků z 46 zemí. 
 

V Ostravě bude testování poskytnuto Českou společností AIDS pomoc, na adrese: FNsP 
Ostrava, Infekční klinika, ulice 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, po celý týden od pondělí 
21. do pátku 25. listopadu vždy od 15:00 do 18:00 hod. Bezplatně a anonymně se budete 
moci nechat otestovat i ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě na Partyzánském  
náměstí 7, od pondělí 21. do pátku 25. listopadu v době od 9:00 do 18:00 hodin v pondělí až 
čtvrtek a v pátek od 9:00 do 14:00 hodin. 
 

ČSAP – přízemí infekční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba 
DEN  DATUM  TESTOVÁNÍ OD-DO  
Pondělí - Pátek  21.11. - 25.11  15:00 – 18:00  
 
 

Zdravotní Ústav Ostrava 
DEN  DATUM  TESTOVÁNÍ OD-DO  
Pondělí – Čtvrtek 
Pátek   

21.11. - 24.11 
25.11.  

9:00 – 18:00  
9:00 – 14:00 

 
 
 
Více informací a kompletní přehled všech testovacích míst zapojených do 
evropského testovacího týdne po celé ČR naleznete na těchto stránkách  
http://www.prevencehiv.cz 
https://www.zuova.cz 
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